REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 101/2017
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Kryetar
Leonard Gremshi
Zv/Kryetar
Hektor Balluku
Anëtar
Kleves Janku
Anëtar
Odise Moçka
Anëtar
Në mbledhjen e datës 03/03/2017 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Modifikimin e kritereve të veçanta të kualifikimit për
procedurën e prokurimit “Kërkesë për Propozime” me objekt
“Ruajtja dhe Siguria Fizike e Institucionit të Prefektit të
Qarkut Korçë.” me nr. REF-65879-01-26-2017 me fond limit
1,650,000 lekë pa TVSH, parashikuar për t’u zhvilluar në datë
14.02.2017 nga autoriteti kontraktor Institucioni i Prefektit
Qarku Korçë.

Ankimues:

“Toni Security” sh.p.k.
Adresa: Rr “Lidhja e Prizërenit” L.8.P.10/1
Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

Institucioni i Prefektit Qarku Korçë
Adresa: Bulevardi “Republika”
Korçë

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar, neni 19/1 e vijues, Vendimi i Këshillit të Ministrave
nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të
Prokurimit Publik”, i ndryshuar Vendimi i Këshillit të
Ministrave nr. 184, datë 17.03.2010, “Për miratimin e
rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të
Prokurimit Publik”,i ndryshuar;
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Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim të ankuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankuesit, dhe
pasi diskutoi çështjen në tërësi,
V Ë R E N:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës, mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga
operatori ekonomikë ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se ky i fundit ka
prima facie interes në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohet për të
paraqitur ankesë në lidhje me të, bazuar në pikën 1 të nenit 63 të ligjit. nr. 9643, datë
20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
I.2. Operatori ekonomik ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, i cili nuk e
ka pranuar atë, dhe më pas kanë paraqitur ankesë, me të njëjtin objekt, pranë Komisionit të
Prokurimit Publik, si organi më i lartë në fushën e prokurimeve, që shqyrton ankesat për
procedurat e prokurimit, në përputhje me kërkesat e percaktuara në ligjin nr. 9643, datë
20.11.2006 “Për prokurimin publik”;
I.3. Ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe
Komisionit të Prokurimit Publik.
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e ankesës
së operatorit ekonomik ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II. Në datën 26.01.2017 është publikuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, procedura e
prokurimit “Kërkesë për Propozime” me objekt “Ruajtja dhe Siguria Fizike e Institucionit
të Prefektit të Qarkut Korçë.” me nr. REF-65879-01-26-2017 me fond limit 1,650,000 lekë
pa TVSH, parashikuar për t’u zhvilluar në datë 14.02.2017 nga autoriteti kontraktor
Institucioni i Prefektit Qarku Korçë.

II.1 Në datën 01.02.2016 pala ankimuese “Toni Secrurity” sh.p.k. ka dorëzuar ankesë pranë
autoritetit kontraktor duke kundërshtuar kriteret e veçanta të kualifikimit për procedurën e
mësipërme të prokurimit.
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II.1.1 Në ankesën drejtuar autoritetit kontraktor pala ankimuese kundërshton kriteret e
veçanta të kualifikimit dhe specifikimet teknike të procedurës së mësipërme të prokurimit. Në
mënyrë të përmbledhur pala ankimuese ngren pretendimet se: “[….]
i. Në vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë
elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në
Shqipëri, lëshuar jo më parë se 10 ditë nga dita e hapjes së ofertave nga Furnizuesi,
që vërteton se subjekti duhet të ketë shlyer detyrimet deri në Dhjetor të vitit 2016.
Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike është kusht skualifikues për operatorin
ekonomik. Përveç rasteve të parashikuara në ligj. Kërkesa e autoritetit kontraktor për
paraqitjen e vërtetimit që konfirmon shlyerjen e detyrimeve të maturuara të energjisë
elektrike lëshuar jo më parë se 10 ditë nga data e hapjes së ofertave është e
paligjshme dhe jo proporcionale me objektin e prokurimit, pasi për autoritetin
kontraktor e rëndësishme është që operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e
prokurimit të kenë shlyer faturën e muajit të fundit, i cili është muaji dhjetor 2016 ( që
ka afat deri më datë 31.01.2017). Për sa më sipër kërkojmë ndryshimin e kriterit si në
vijim: Një vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturura të
energjisë elektrike të kontratave të enegjisë që ka operatori ekonomik që është i
regjistruar në Shqipëri lëshuar jo më parë se 10 ditë nga dita e hapjes së ofertave nga
Furnizuesi që vërteton se subjekti duhet të ketë shlyer detyrimet deri në Dhjetor të
vitit 2016. Moshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike është kusht skualifikues për
operatorin ekonomik. Përveç rasteve të parashikuara në ligj.
ii. Kërkesa e autoritetit kontraktor për vërtetimin e lëshuar nga Drejtoria e Policsë së
Qarkut Korçë për jo më pak se 8 punonjës është e ekzagjeruar dhe jo proporcionale,
pasi nëse do ti referohemi Shtojcës 8 “Specifikimet teknike” autoriteti kontraktor
realisht i nevoiten 4.2. punonjës. Për sa më sipër kërkojmë reduktimin e numrit të
punonjësve nga 8 në 4.
iii. Në kriteret e veçanta të kualifikimit autoriteti kontraktor ka kërkuar : Vërtetim për
numrin e punonjësve të certifikuar konform ligjit nr.75/2014 datë 10.07.2014
shoqëruar me listën emërore certifikatat/ lejet e punonjësve të certifikuar, minimalisht
8 punonjës shërbimi duke përfshirë edhe punonjësit e certifikuatr. Kriteri që
punonjësit e certifikuar te jenë vetëm konform ligjit nr.75/2014 “Për shërbimin privat
të sigurisë fizike” bie në kundërshtim me legjislacion në fuqi, pasi certifikatat e
punonjësve të shërbimit të lëshaur sipas ligjit të vjetër nr.8870 datë 19.4.2001 “Për
SHRFS-të” janë lëshuar pa afat dhe ato nuk janë shfuqizuar nga ligji i ri nr. 75/2014
“Për shërbimin privat të sigruisë fizike”, pra ato vijojnë të jenë ende në fuqi dhe për
rrjedhojë janë ende të vlefshme.
iv. Në kriteret e veçanta të kualifikimit autoriteti kontraktor ka kërkuar: “Vërtetim
performance nga Drejtoria e Policisë Qarku Korçë i gjashtë mujorit të dytë të vitit
2016, ku jepet informacion mbi gjendjen e shoqërisë. Vërtetimi duhet të përmbajë:
Numrin e punonjësve të certifikuar; Numrin e lejeve të armëve, Numrin e operatorëve
të sallës së kontrollit. Kërkesa e autoritetit kontraktor për paraqitjen e lejeve të
armëve është i paligjshëm dhe jo proporcional me objektin e prokurimit pasi kriteret
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për kualifikim vendosen që ti shërbejnë autoriteit kontraktor për njohjen e gjendjes
dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të
paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike,
profesionale, kapacitetet organizative, makineritë dhe asetet
e tjera fizike,
reputacionin dhe besueshmërinë përvojën e duhur si dhe personelin e nenvojshëm
gjithcka në funksion të realizimit me sukses të kontratës….. Në certifikatat individuale
për ushtrimin e veprimtarisë përcaktohet se çdo person i pajisur me certifikatë si
punonjës shërbimi për ruajtjen dhe sigurinë fizike ka mundësinë për përdorimin e
armës së zjarrit. Në këtë kontekst çdo person i pajisur me leje/certifikatën si punonjës
shërbimi jo vetëm e plotëson këtë kriter, por e ka mundësinë e përdorimit të armës së
zjarrit. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se arma konkrete dhe leja përkatëse për
përdorimin e kësaj arme nuk mund të jepen më parë se sa përcaktimi i objektit që do
të ruhet, ndërkohë që sipas certifikatës personale për ushtrimin e veprimtarisë së
ruajtjes së objekteve çdo person i pajisur me lejen/certifikatën si punonjës shërbimi
për ruajtjen dhe sigurinë fizike e ka mundësinë për përdorimin e armës. AK mund të
kërkojë leje për mbajtje arme kur shpall fitues operatorin ekonomik dhe ka lidhur
kontratën me të.
v. Koeficenti i rojeve i përllogaritur nga autoriteti kontraktor nuk mjafton për mbulimin
e shërbimit.
vi. Fondi limit është i pa mjaftueshëm.

II.2. Në datë 02.02.2017 me anë të shkresës nr.95/1 prot datë 02.02.2017 autoriteti kontraktor
i ka kthyer përgjigje ankimuesit duke mos e pranuar ankesën.

II.2.1. Në kthim përgjigje autoriteti kontraktor argumenton në mënyrë të përmbledhur si më
poshtë vijon: “Në mbështetje të vendimit të KVO-së në institucionin e prapësojmë rast pas
rasti ankesat tuaja si më poshtë vijon.
i. Lidhur me ndryshimin e kriterit për vërtetimin e shlyerjes të detyrimeve të maturuara
të energjisë elektrike sqarojmë se: Në DST është bërë përcaktimi “lëshuar jo më parë
se 10 ditë nga data e hapjes së ofertave nga furnizuesi”, duke patur parasysh faktin
që data e hapjes së ofertave është data 10.02.2017 dhe afati i fundit i shlyerjes së
detyrimeve të energjisë elektrike të muajit dhjetor 2016 është data 31.01.2017. .... Pra
autoriteti kontraktor nuk mund të ndryshojë këtë kriter pasi ai është vendosur në
përputhje me kërkesat e dispozitave ligjore për prokurimin publik. Ky kriter është i
ligjshëm dhe proporcional me objektin e prokurimit pasi janë respektuar të gjitha
afatet kohore të përcaktuara si për shlyerjen e detyrimeve të energjisë ashtu edhe për
marrjen e vërtetimit si dokumentacion vërtetues për autoritetin kontraktor.
ii. Lidhur me kërkesën tuaj për reduktimin e numrit të punonjësve nga 8 në 4 ju
sqarojmë se: Në numri 8 ( tetë) i punonëjsve të kërkuar përfshin 4.2 punonjës për
vend roje. Kjo kërkesë është përcaktuar në nenin 18 pika (d) të ligjit nr. 75/2014 datë
10.07.2014 duke përcaktuar numrin e rojeve për një vendroje sipas koeficentit 40 ore
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pune në një jave për një punonjës shërbimi. Gjithashtu përfshihen 3 punonjës për
verifikimin e sinjaleve elektronike që janë të lidhura me sisteme elektronike, kërkese e
përcaktuar në kreun III pika 9 të Udhëzimit nr. 157 datë 01.04.2015 “ Për
funksionimin e shërbimit privat të sigurisë fizike”. Numri 8 i vendosur nga autoriteti
kontraktor është numri minimal i punonjësve të kërkuar, pasi nëse i referohemi
dispozitave ligjore numri i punonjësve të certifikuar duhej të ishte më i lartë duke
llogaritur numrin e punonjësve në vendroje, grupin e gatshëmm numri i operatorëve
në sallën operative. Numri është përcaktuar edhe bazuar në buxhetin e institucionit si
edhe në kontratat e mëparshme.
iii. Lidhur me kërkesën tuaj për certifikatat e punonjësve ju sqarojmë se nga ana e
autoritetit kontraktor është përdorur në çdo rast ligji 75/2014 pasi neni 51 “Dispozita
kalimtare” është përcaktuar shfuqizimi i ligjit nr.8770 datë 19.04.2001 “Për
shërbimin e ruajtjes dhe sigurisë fizike”, i ndryshuar. Përdorimi i kësaj baze ligjore
nuk ka kuptim e intepretuar prej jush, konkretisht nuk do të thotë se nuk pranohen
certifikatat e lëshuara me ligjin nr.8770 datë 19.04.2001, të cilat vazhdojnë të jenë në
fuqi dhe gjithashtu ritheksojnë se këto certifikata nuk përbëjnë kusht skualifikues për
operatorët.
iv. Përsa i përket kërkesës tuaj për heqjen e numrit të lejeve të armëve ju sqarojmë se:
Nga autoriteti kontraktor është kërkuar numri i lejeve të armëve si një tregues për
njohjen e gjendjes dhe kapacitetit të operatorit ekonomik. Nëpërmjet kërkesës të AK
për lejet e armëve si një tregues për njohjen e gjendjes dhe kapaciteve të operatorit
ekonomik. Nëpërmjet kërkesës të AK për lejet e armëve, është synuar që të provohet
se operatori zotëron kapacitetet e nevojshme teknike për realizimin e objektit të
prokurimit. Sqarojmë se kontratat e mëparshme të realizuara nga autoriteti
kontraktor nga Drejtoria Vendore e Policisë operatrët ekonomikë janë pajisur me
veërtetim me anë të të cilit jemi informuar për gjendjen e shoqërisë dhe në këtë
vërtetim është saktësuar numri i armëve apo mjeteve speciale që disponohet nga
operatori.
v. Lidhur me koeficentin e përllogaritur për mbulimin e shërbimit ju sqarojmë se: Nga
autoriteti kontraktor është bërë përllogaritja e numrit të punonjësve për një vendroje
mbështetur në argumentimin ligjor si më poshtë: Për një vit janë llogaritur 365 ditë X
24 ore ( 3 turne X 8 orë) – 8,760 orë/vit; 12 muaj =730 orë muaj:174/orë në
muaj=4.19 punonjës në muaj. Bazuar në nenin 18 pika (g) e ligjit nr.75/2014 datë
10.07.2017 është përllogaritur paga e punonëjsit të rolit bazë të shërbimit ( paga
minimale e përcaktuar në VKM plus 50%). Paga minimale e përcaktuar me vendim të
Këshillit të Ministrave është 22,000 lekë bruto, plus kufirin minimal të detyrueshëm
50% e saj kemi përcaktuar 33.000 lekë bruto për një punonjës shërbimi. Nocioni i
pagës bruto do të thotë që mbi këtë pagë llogariten kontributen e sigurimeve
shoqërore dhe shëndetësore, shtesa prej 50 % e pagës minimale në interpretim të
ligjit presupozon përballimin e shpenzimeve të tjera nga operatorët ekonomikë.
vi. Përsa i përket llogaritjes së fondit limit, autoriteti kontraktor ju sqaron mbi fondin
përllogaritur si më poshtë....... Ndërsa sa i përket përcaktimin e fondit limit, theksojmë
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se kemi qenë të kushtëzuar edhe nga celja e fondit të bërë nga Ministria e Punëve të
Brendshme.
II.3. Në datën 10.02.2017 pala ankimuese ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit
Publik, me të njëjtin objekt me ankesën e paraqitur në autoritetin kontraktor.
II.4. Në datën 20.02.2017 me anë të shkresës nr. 166/1 prot datë 17.02.2017, autoriteti
kontraktor ka dorëzuar informacionin e kërkuar pranë Komisionit të Prokurimit Publik për
procedurën e prokurimit objekt ankimi.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e palës ankimuese mbi modifikimin e dokumentave të tenderit
me argumentin se “i. Në vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të
maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është
i regjistruar në Shqipëri, lëshuar jo më parë se 10 ditë nga dita e hapjes së ofertave nga
Furnizuesi, që vërteton se subjekti duhet të ketë shlyer detyrimet deri në Dhjetor të vitit 2016.
Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike është kusht skualifikues për operatorin
ekonomik. Përveç rasteve të parashikuara në ligj. Kërkesa e autoritetit kontraktor për
paraqitjen e vërtetimit që konfirmon shlyerjen e detyrimeve të maturuara të energjisë
elektrike lëshuar jo më parë se 10 ditë nga data e hapjes së ofertave është e paligjshme dhe jo
proporcionale me objektin e prokurimit, pasi për autoritetin kontraktor e rëndësishme është
që operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e prokurimit të kenë shlyer faturën e
muajit të fundit, i cili është muaji dhjetor 2016 ( që ka afat deri më datë 31.01.2017). Për sa
më sipër kërkojmë ndryshimin e kriterit si në vijim: Një vërtetim që konfirmon shlyerjen e të
gjitha detyrimeve të maturura të energjisë elektrike të kontratave të enegjisë që ka operatori
ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri lëshuar jo më parë se 10 ditë nga dita e hapjes së
ofertave nga Furnizuesi që vërteton se subjekti duhet të ketë shlyer detyrimet deri në Dhjetor
të vitit 2016. Moshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike është kusht skualifikues për
operatorin ekonomik. Përveç rasteve të parashikuara në ligj.” Komisioni i Prokurimit Publik
vëren se:
III.1.2. Në shtojcën 7 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, të dokumenteve të procedurës së
prokurimit objekt ankimi është parashikuar se “Një vërtetim që konfirmon shlyerjen e të
gjitha detyrimeve të maturuara te energjise elektrike të kontratave të energjise që ka
operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri, lëshuar jo më parë se 10 ditë nga dita
e hapjes së ofertave nga Furnizuasi, që vërteton se subjekti duhet të ketë shlyer detyrimet deri
në Dhjetor të vitit 2016. Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike ëshrë kusht
skualifikues për operatorin ekonomik. Përveç rasteve të parashikuara në ligj.”
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III.1.3 Në nenin 28 “Kontrata e Shërbimeve”, pika 4, gërma “ç” të Vendimit nr. 914, datë
29.12.2014 të Këshillit të Ministrave “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i
ndryshuar, parashikohet që: […]Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike,
autoriteti kontraktor kërkon: ç) një vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të
maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është
i regjistruar në Shqipëri. Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për
skualifikimin e operatorit ekonomik, përveç rastit kur rezulton se detyrimet e papaguara të
energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në proces
ankimi në gjykatë. Furnizuesi i energjisë elektrike është i detyruar që ta lëshojë këtë vërtetim
jo më vonë se 5 (pesë) ditë nga data e depozitimit të kërkesës nga operatori ekonomik.”
III.1.4. Në nenin 9 (“Pagesa dhe afati për kryerjen e saj”), paragrafi 9.1, të kontratës së
miratuar me Vendimin e ERE nr.109, datë 21.10.2011 “Për miratimin e kontratës së
furnizimit me energji elektrike të klientëve jofamiljarë”, përcaktohet shprehimisht që: “Klienti
do të paguajë detyrimin e përcaktuar në faturën mujore të konsumit të energjisë elektrike
(titull ekzekutiv), si dhe kur është rasti, kamatëvonesat përkatëse dhe pagesën e rilidhjes së
energjisë, jo më vonë se ditën e fundit kalendarike të muajit pasardhës të atij të faturuar.”
III.1.5. Në lidhje me kundërshtimet e mësipërme të operatorit ekonomik ankimues, mbi
modifikimin e kritereve të veçanta të kualifikimit, për procedurën e prokurimit objekt ankimi,
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se është me vend të ndalet në një test balancues të dy
elementëve kryesorë. Së pari, nëse kërkesa në fjalë është e përshtatshme për arritjen e synimit
të kërkuar dhe së dyti, nëse kërkesa në fjalë shkon përtej asaj, se çfarë është e nevojshme për
të arritur synimin. Gjithashtu, në shqyrtimin e kriterit të mësipërm të kualifikimit, K.P.P.
gjykon të ndalet edhe në faktin nëse kriteri i mësipërm është në proprocion me natyrën dhe
përmasat e kontratës që do të prokurohet në zbatim të nenit 46 pika 1 të LPP-së.
III.1.6. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se synimi bazë i autoritetit kontraktor me anë të
kriterit të mësipërm është vërtetimi se operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurën e
prokurimit objekt ankimi kanë përmbushur të gjithë detyrimet ligjore mbi shlyerjen e
detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori
ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri, kjo në respekt të nenit 28 “Kontrata e
Shërbimeve”, pika 4, gërma “ç” të Vendimit nr. 914, datë 29.12.2014 të Këshillit të
Ministrave. Sa më sipër, KPP gjykon se, kërkesa e autoritetit kontraktor mbi dorëzimin e
dokumentit të mësipërm, të lëshuar jo më parë se 10 ditë nga dita e hapjes së ofertave shkon
përtej asaj se çfarë është e nevojshme për të arritur synimin. KPP gjykon se është detyrë e
operatorëve ekonomikë pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik të cilët me anë të
dokumentacionit të dorëzuar të vërtetojnë se kanë shlyer të gjithë detyrimet e maturura të
energjisë elektirke të kontratave që disponojnë, në përputhje edhe parashikimet e nenit 9
(“Pagesa dhe afati për kryerjen e saj”), paragrafi 9.1, të kontratës së miratuar me Vendimin e
ERE nr.109, datë 21.10.2011 “Për miratimin e kontratës së furnizimit me energji elektrike të
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klientëve jofamiljarë . Në lidhje me argumentin e autoritetit kontraktor se “Lidhur me
ndryshimin e kriterit për vërtetimin e shlyerjes të detyrimeve të maturuara të energjisë
elektrike sqarojmë se: Në DST është bërë përcaktimi “lëshuar jo më parë se 10 ditë nga data
e hapjes së ofertave nga furnizuesi”, duke patur parasysh faktin që data e hapjes së ofertave
është data 10.02.2017 dhe afati i fundit i shlyerjes së detyrimeve të energjisë elektrike të
muajit dhjetor 2016 është data 31.01.2017. .... Pra autoriteti kontraktor nuk mund të
ndryshojë këtë kriter pasi ai është vendosur në përputhje me kërkesat e dispozitave ligjore
për prokurimin publik. Ky kriter është i ligjshëm dhe proporcional me objektin e prokurimit
pasi janë respektuar të gjitha afatet kohore të përcaktuara si për shlyerjen e detyrimeve të
energjisë ashtu edhe për marrjen e vërtetimit si dokumentacion vërtetues për autoritetin
kontraktor.” Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se nuk qëndron. Lëshimi i vërtetimit nga
organi i caktuar me akt nënligjor në një periudhë më të hershme se afati 10 ditor i parashikuar
në dokumentet e tenderit, nuk cënon në asnjë rast përmbajtjen e aktit, në të cilën pasqyrohen
elementët si emri i kërkuesit, numri i kontratave të energjisë që disponon, detyrimet nëse ka
dhe periudha e fundit të cilët përshijnë këto detyrime ( nëse ka).
Sa më sipër pretendimi i palës ankimuese qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimin e palës ankimuese mbi modifikimin e dokumentave të tenderit
me argumentin se “[...]Kërkesa e autoritetit kontraktor për vërtetimin e lëshuar nga
Drejtoria e Policsë së Qarkut Korçë për jo më pak se 8 punonjës është e ekzagjeruar dhe jo
proporcionale, pasi nëse do ti referohemi Shtojcës 8 “Specifikimet teknike” autoriteti
kontraktor realisht i nevoiten 4.2. punonjës. Për sa më sipër kërkojmë reduktimin e numrit të
punonjësve nga 8 në 4. [….]”Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.2.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e Veçanta të kualifikimit” , “Kapaciteti Teknik”, të
dokumenteve të procedurës së prokurimit objekt ankimi, autoriteti kontraktor ka parashikuar:
“Vërtetim për numrin e punonjësve të certifikuar konform Ligjit Nr 75/2014 datë
10.07.20014, shoqëruar me listën emërore certifikatat/lejet e punonjësve të certifikuar,
minimalisht 8 punonjës shërbimi duke përfshire dhe punonjësit e certifikuar.”
III.2.2. Në shtojcën 7 “Kriteret e Veçanta të kualifikimit”, “Kapaciteti Teknik”, të
dokumenteve të procedurës së prokurimit objekt ankimi, autoriteti kontraktor ka parashikuar:
“Vërtetim performance nga Drejtoria e Policisë Qarku Korçë i gjashtë mujorit të dytë të vitit
2016, ku jepet informacion mbi gjendjen e shoqerise. Vertetimi duhet te permbaje:
 Numrin e punonjësve të certifikuar.
 Numrin e lejeve të armëve.
 Numrin e operatorëve të sallës operative.”
III.2.3.Në shtocjën 9 “Specifikimet Teknike”, të dokumenteve të procedurës së prokurimit
objekt ankimi autoriteti kontraktor ka parashikuar përshkrimin e si më poshtë vijon:
SPECIFIKIMET TEKNIKE
Sherbimet do te kryhen per 24 ore me roje ne: Institucionin e Prefektit te Qarkut Korce me
Adrese “Bulevard Republika”.
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Godina e Institucionit të Prefektit te Qarkut Korce dhe ambjentet perreth do te ruhen nga
roje private, duke realizuar objektivat dhe detyrat e meposhtme:
•
Rojet duhet te jene te pajisur me arme brezi dhe mjete te tjera mbrojtese,me uniforme te
veçante dhe dokumenta qe vertetojne identitetin e tyre.
•
Gjate turneve te dyta dhe te treta rojet do te qendrojne ne vend-roje dhe do te kryejne
peridikisht kontrolle ne te gjitha hapesirat rrethuese të objektit.
•
Te ruajne me perkushtim objektin qe u eshte besuar, te ruajne rendin dhe qetësine, si
dhe te sigurojne jeten e personelit te institucionit.
•
Per cdo shkelje te rregullave nga persona te ndryshem rojet duhet te njoftojne
menjehere administratorin e firmes kontraktuse dhe ky i fundit duhet te njoftoje Institucionin
e Prefektit.
•
Sherbimi do te kryhet per 24 ore ne dite me tre turne secili 8 ore. Gjithsej sipermarresi
te siguroje sherbimin me 4.2-punonjes per te bere te mundur mbulimin e sherbimit per ditet e
pushimit javor, vjetor dhe ditet e festave zyrtare.
Roja ka per detyre:
Te mos lejoje futjen e personave ne objekt pa flete-hyrje.
Rojet gjate sherbimit duhet te zbatojne me korektesi te gjitha rregullat dhe etiken e
komunikimit.
Gjate sherbimit roja duhet te respektoje rregullat e sigurimit teknik ne perdorimin e
armeve.
Te mos lejoje hyrjen dhe daljen e materiale pa dokumentin perkates.
Para marrjes se sherbimit, kontrollon objektin ne prezence te rojes dorezuese dhe per
çrregullimet e konstatuara njofton pergjegjesin e rojeve, duke bere shenimet perkatese ne
librin e sherbimit.

III.2.4. Në nenin 28 “Kontratat e shërbimeve”, pika 5, të Vendimit nr. 914, datë 29.12.2014
të Këshillit të Ministrave “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, përcaktohet se:
“Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti kontraktor kërkon: …dëshmi
për fuqinë punëtore të operatorit ekonomik të nevojshëm për ekzekutimin e objektit të
prokurimit…”
III.2.5. Në nenin 28 “Kontratat e shërbimeve”, pika 2 të Vendimit nr. 914, datë 29.12.2014 të
Këshillit të Ministrave “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, , përcaktohet se:
Kërkesat e veçanta të kualifikimit duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike, në përputhje
me nenin 46 të LPP. Kriteret duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë
zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës. Në çdo rast, autoriteti kontraktor duhet të
përcaktojë dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët ekonomikë për
përmbushjen e këtyre kritereve.”
III.2.6. Nga shqyrtimi i dokumenteve të procedurës së prokurimit objekt ankimi, KPP
konstaton se autoriteti kontraktor ka kërkuar kryerjen e shërbimit në 1 vendroje me tre turne (
4.2 punonjës në turn).Gjithashtu,KPP konstaton se referuar kritereve të veçanta të
kualifikimit, autoriteti kontraktor nuk ka parashikuar në specifikimet teknike të procedurës së
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prokurimit objekt ankimi, se, shoqëria fituese e kontratës së shërbimit duhet gjithashtu të
sigurojnë grupin e gatshëm. KPP, gjykon se kriteret e veçanta për kualifikim duhet të jenë në
përputhje dhe përpjestim me natyrën dhe vlerën e kontratës, në respekt të nenit 46 pika 1 të
ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 ”Për prokurimin publik”, të ndryshuar. Sa më sipër, KPP
konstaton se autoriteti kontraktor ka parashikuar në total kryerjen e shërbimit nga 4.2
punonjës shërbimi ( punonjës në vendrojet e kërkuar nga autoriteti) , ndaj KPP gjykon se
numri 8 i certifikatave të punonjësve të shërbimit të kërkuar nga autoriteti kontraktor nuk
është në përputhje me natyrën dhe volumin e kontratës. Sa më sipër, KPP gjykon se autoriteti
kontraktor duhet të modifikojë kriterin e mësipërm në përputhje me nurmin e punonjësve të
shërbimit të kërkuar.
III.3. Lidhur me pretendimin e palës ankimuese mbi modifikimin e dokumentave të tenderit
me argumentin se “[...]Kërkesa e autoritetit kontraktor për vërtetimin e lëshuar nga
Drejtoria e Policsë së Në kriteret e veçanta të kualifikimit autoriteti kontraktor ka kërkuar :
Vërtetim për numrin e punonjësve të certifikuar konform ligjit nr.75/2014 datë 10.07.2014
shoqëruar me listën emërore certifikatat/ lejet e punonjësve të certifikuar, minimalisht 8
punonjës shërbimi duke përfshirë edhe punonjësit e certifikuatr. Kriteri që punonjësit e
certifikuar te jenë vetëm konform ligjit nr.75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”
bie në kundërshtim me legjislacion në fuqi, pasi certifikatat e punonjësve të shërbimit të
lëshaur sipas ligjit të vjetër nr.8870 datë 19.4.2001 “Për SHRFS-të” janë lëshuar pa afat dhe
ato nuk janë shfuqizuar nga ligji i ri nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”,
pra ato vijojnë të jenë ende në fuqi dhe për rrjedhojë janë ende të vlefshme. [….]”Komisioni
i Prokurimit Publik vëren se:
III.3.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e Veçanta të kualifikimit” , “Kapaciteti Teknik”, të
dokumenteve të procedurës së prokurimit objekt ankimi, autoriteti kontraktor ka parashikuar:
“Vërtetim për numrin e punonjësve të certifikuar konform Ligjit Nr 75/2014 datë
10.07.20014, shoqëruar me listën emërore certifikatat/lejet e punonjësve të certifikuar,
minimalisht 8 punonjës shërbimi duke përfshire dhe punonjësit e certifikuar.”

III.3.2. Përsa i përket pretendimit të ankimuesit për vlefshmërinë e certifikatave, Komisioni i
Prokurimit Publik sqaron se, referuar korenspondencës së mbajtur midis Komisionit të
Prokurimit Publik dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme lidhur me procesin e ricertifikimit
të punonjësve të shërbimit të subjekteve të shoqërive të ruajtjes dhe sigurisë fizike, certifikuar
sipas ligjit Nr.8770 datë 19.04.2011 “Për Shërbimin e Ruajtjes dhe sigurisë fizike” si dhe
vlefshmërisë së tyre, nga kjo e fundit me shkresën nr.1378/2 prot datë 29.12.2016
konfirmohet si më poshtë:
Ligji 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, si dhe udhëzimi i Ministrit të
Punëve të Brendshme nr.157 datë 01.04.2015 “Për funksionimin e shërbimit privat të
sigurisë fizike”, detyron zbatimin e procedurave të reja për certifikimin e punonjësve të
shërbimit privat të sigurisë fizike.
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Në zbatim të këtyre procedurave, punonjësit e shërbimit të SHPSF-së, duhet të pajisen me
dokumentin “Dëshmi aftësie”(i cili është pjesë e dokumentacionit për pajisjen me
certifikatën e ushtrimit të profesionit për punonjës shërbimi-SHPSF) nga Akademia e
Sigurisë pas përfundimit të kursit të trajnimit përkatës si dhe nga Qendrat e Trajnimit
Privat.
Akademia e Sigurisë ka zhvilluar kurset e trajnimit për punonjësit e rinj të shërbimit të
SHPSF-së dhe ka pajisur me “Dëshmi aftësie” 690 kandidatë, si dhe ka në proces trajnimi
112 kandidatë.
Aktualisht janë në marrëdhënie pune rreth 9 mije punonjës të SHPSF-së, të cilët duhet t’i
nënshtrohen procesit të ricertifikimit nga Akademia e Sigurisë dhe nga Qendra e Trajtimit
Privat.
Certifikatat e punonjësve të shërbimit SHPSF-ve që janë në marrëdhënie pune, të lëshuara
mbi bazën e ligjit nr.8770 datë 19.04.2001, “Për Shërbimin e Ruajtjes dhe të Sigurisë
Fizike”, të shfuqizuar, të cilat janë pa afat, konsiderohen të vlefshme dhe e ruajnë
vlefshmërinë e tyre deri në momentin e ricertifikimit të punonjësve nga ana e Policisë së
Shtetit, sipas kushteve dhe kritereve të ligjit nr.75/2014 datë 10.07.2014, “Për shërbimin
privat të sigurisë fizike”.
Procesi i ricertifikimit të punonjësve të shërbimit të SHPSF-ve shoqërohet me certifikatën e
re me afat vlefshmërie 4 (katër) vjet.
Zhvillimi i kurseve të trajnimit për pajisjen me dëshmi aftësie për këta punonjës shërbimi,
do të vazhdojë të bëhet me kapacitetet që ka Akademia e Sigurisë, si dhe nga Qendrat e
Trajnimit Privat për Punonjës Shërbimi, menjëherë pas miratimit të akteve nënligjore për
licensimin e këtyre qendrave.
Certifikatat e punonjësve të shërbimit SHPSF-ve do të konsiderohen të pavlefshme, mbas
ricertifikimit të punonjësve në bazë të ligjit nr.75/2014 datë 10.07.2014, ose pas përfundimit
të afatit 4 (katër) vjecar të certifikimit.
Referuar sa më sipër në kushtet kur, sipas informacionit të dhënë nga Drejtoria e Policisë së
Shtetit, procesi i riçertifikimit nuk ka përfunduar ende, dhe është në proçes për një afat të
pacaktuar që kërkon kohën e duhur për t’u mbyllur, Komisioni i Prokurimit Publik,
rekomandon autoritetetin kontraktor që vërtetimi/dokumenti i lëshuar nga Drejtoria e Policisë
Vendore, të përmbajë të dhëna për listën emërore të punonjësve të shërbimit, si dhe të dhëna
në lidhje me vlefshmërinë e çertifikatave të tyre.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit qëndron
III.4. Lidhur me pretendimin e palës ankimuese mbi modifikimin e dokumentave të tenderit
me argumentin se “[...]Në kriteret e veçanta të kualifikimit autoriteti kontraktor ka kërkuar:
“Vërtetim performance nga Drejtoria e Policisë Qarku Korçë i gjashtë mujorit të dytë të vitit
2016, ku jepet informacion mbi gjendjen e shoqërisë. Vërtetimi duhet të përmbajë: Numrin e
punonjësve të certifikuar; Numrin e lejeve të armëve, Numrin e operatorëve të sallës së
kontrollit. Kërkesa e autoritetit kontraktor për paraqitjen e lejeve të armëve është i
paligjshëm dhe jo proporcional me objektin e prokurimit pasi kriteret për kualifikim
vendosen që ti shërbejnë autoriteit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të
operatorëve ekonomikë të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se
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zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë
dhe asetet e tjera fizike, reputacionin dhe besueshmërinë përvojën e duhur si dhe personelin
e nenvojshëm gjithcka në funksion të realizimit me sukses të kontratës [….]”Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se:
III.4.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e Veçanta të kualifikimit” , “Kapaciteti Teknik”, të
dokumenteve të procedurës së prokurimit objekt ankimi, autoriteti kontraktor ka parashikuar:
“Vërtetim performance nga Drejtoria e Policise Qarku Korce i gjashtë mujorit të dytë të vitit
2016, ku jepet informacion mbi gjendjen e shoqërise. Vërtetimi duhet të përmbaje:
 Numrin e punonjësve te certifikuar.
 Numrin e lejeve të armëve.
 Numrin e operatoreve te salles operative.

III.4.2. Referuar VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit
Publik”, neni 28 “Kontratat e shërbimeve”, pika 5 përcaktohet: “Për të provuar kapacitetet
teknike dhe profesionale, autoriteti kontraktor kërkon: a) licencat profesionale për realizimin
e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente shtetërore; dhe /ose b)
një listë të personelit kryesor, të nevojshëm për të zbatuar objektin e prokurimit dhe/ose
komponentët e saj. Lista e personelit kryesor duhet të përfshijë CV-të e tyre dhe licencat
profesionale, kur kanë të tilla; …ndërsa po këtu pika 2 përcaktohet: Kërkesat e veçanta të
kualifikimit duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike, në përputhje me nenin 46 të LPP.
Kriteret duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe
vlerën e kontratës. Në çdo rast, autoriteti kontraktor duhet të përcaktojë dokumentet konkrete
që duhet të paraqesin operatorët ekonomikë për përmbushjen e këtyre kritereve.
III.4.3. Në ligjin nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, neni 27, pika “c”
parashikon se [...] punonjësi i shërbimit ka përgjegjësi të mbajë, sipas rregullores, armatimin
personal e pajisjet e shërbimit, të përdorë uniformën, shënjat dhe simbolet e SHPSF-së,
vetëm gjatë kryerjes së detyrës si dhe të përdorë armën sipas legjislacionit në fuqi.
III.4.4. Referuar ligjit 74/2014 datë 10.07.2014 “Për armët” neni 5 i tij “Kategorizimi i
armëve” parashikon shprehimisht se:
1. Armët, sipas këtij ligji, kategorizohen si më poshtë:
1.2. Armët e kategorisë “B” janë:
a) armët e shkurtra të zjarrit gjysmautomatike apo vetërimbushëse (B1);
b) armët e zjarrit të shkurtra për një qitje, me ndezje qendrore (B2);
c) armët me ndezje anësore të shkurtra për një qitje, me gjatësi të përgjithshme më të vogël cm (B3);
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ç) armët e zjarrit të gjata gjysmautomatike, me gushë ose fole për fishekë, që mund të mbajnë
më tepër se tre fishekë (B4);
- d) armët e zjarrit të gjata gjysmautomatike, me gushë ose fole për fishekë, që mund të
- pranojnë deri në tre fishekë. Kur mbushësi i tyre ndërrohet, këto armë mund të konvertohen,
Me
- ndihmën e një mjeti të zakonshëm, dhe të pranojnë më tepër se tre fishekë (B5);
- dh) armët e zjarrit të gjata gjysmautomatike ose me përsëritje, me tytë të pavjaskuar, të gjatë
- deri në 60 cm (B6);
- e) armët e zjarrit pneumatike, me energji të predhës mbi 7,5 J dhe kalibër mbi 4,5 mm (B7)
- Gjithashtu ne nenin 7 “E drejta e pronësisë mbi armët”, të ligjit të sipërcituar parashikohet
shprehimisht se:
- 1. Armët e kategorisë “A”, në kuptim të këtij ligji, janë vetëm pronë e shtetit, me përjashtim
të armëve të zjarrit të gjuetisë dhe ato sportive me vjaska dhe të pajisura me shënjestër optike.
- 2. Armët e kategorive “B”, “C” dhe “D”, në kuptim të këtij ligji, mund të jenë në pronësi
private e shtetërore.
- 3. Veprimet juridike për kalimin e pronësisë ose të të drejtave të tjera mbi armët kryhen në
përputhje me kushtet dhe kërkesat e përcaktuara në këtë ligj.
- 4. Për sa nuk parashikohet në këtë ligj, zbatohen dispozitat e Kodit Civil. [...] .
III.4.5.Në Udhëzimin nr. 157, datë 1.4.2015 “Për funksionimin e shërbimit privat të sigurisë
fizike”, Kreu V, Nëndarja “A”, pika 3, gërma “a”, parashikohet se: “Shoqëria private e
sigurisë fizike për realizimin e detyrës vë në dispozicion të punonjësve armatim dhe pajisje të
shërbimit, simë poshtë: a) armatim personal sipas ligjit “Për armët”[…]”.
III.4.6. Në Udhëzimin e Ministrit të Punëve të Brendshme nr. 157, datë 01.04.2015 Kreu III,
pika
1 dhe 2 parashikon se:
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“Titullari i SHPSF-së është përfaqësuesi ligjor i subjektit të licencuar dhe për ushtrimin
eveprimtarisë së SHPSF-së lidh kontrata, për kryerjen e shërbimit privat të sigurisë fizike.
Kontrata ndërmjet palëve përmban:
a. Numrin e punonjësve të shërbimit;
b. Rregullat për regjimin e hyrjes dhe të daljes nga objekti;
c. Mënyrën e ruajtjes së objektit(skema e objektit), numrin e vendrojeve
d. Llojin e armatimit, pajisjet dhe mjetet e shërbimit;
e. Llojin e uniformës, simbolet dhe shenjat dalluese.
Ndërsa sipas pikës 5, po këtu thuhet:
“Drejtuesi teknik përcakton rregullat e funksionimit të SHPSF-së në lidhje me ruajtjen e
objektit,personit apo shoqërimin e vlerave monetare në lëvizje si dhe përpilon plandislokimin
për cdo objekt së bashku me skemat e ruajtjes dhe plane të vecanta ruajtjeje për situata
emergjente.
III.4.7. Referuar bazës ligjore sa më sipër përcaktohet qartë se çdo person i pajisur me
çertifikatën si punonjës shërbimi për ruajtjen dhe sigurinë fizike, ka të drejtën për përdorimin
edhe të armës së zjarrit. Në këtë kontekst, çdo person i pajisur me leje/çertifikatën si punonjës
shërbimi, ka të drejtë për përdorimin e armës së zjarrit. Komisioni gjykon se kriteret lidhur
me armatimin duhet të hartohen nga autoriteti kontraktor duke mbajtur në vëmëndje edhe
ndryshimet e fundit ligjore që i japin të drejtën cdo operatori ekonomik që ushtron aktivitet
në fushën e shërbimit të sigurisë së ruajtjes fizike të pajisjen me armatim personal sipas ligjit
duke dëshmuar në procedurat prokuruese plotësimin e kapaciteve lidhur me armatimin. Në
këtë kontekst autoriteti kontraktor duhet të bëjë modifikimin e kriterit të sipërcituar, duke
hequr pjesën e dytë të kriterit lidhur me autorizimin/leje për mbajtje arme.
III.4.8. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, kërkesa e autoritetit kontraktor për
autorizim/leje arme individuale dhe kolektive nuk është parashikuar në përputhje me
dispozitat ligjore të sipërcituara, ku përcaktohet qartë se operatori ekonomik është i detyruar
të pajiset me armë (autorizim individual), vetëm kur shpallet fitues dhe ka lidhur kontratën
me autoritetin kontraktor, pasi vetëm atëherë drejtuesi teknik përpilon plandislokimin për
objektet që merren në ruajtje nga shoqëria dhe përcakton punonjësit që do të kryejnë
shërbimin në këto objekte. Arma konkrete dhe autorizimi përkatës për përdorimin e kësaj
arme, nuk mund të jepen më parë se sa përcaktimi i objektit që do të ruhet, ndërkohë që, sipas
çertifikatës personale për ushtrimin e veprimtarisë së ruajtjes së objekteve, çdo person i
pajisur me lejen/çertifikatën si punonjës shërbimi për ruajtjen dhe sigurinë fizike, e ka të
drejtë për përdorimin e armës së zjarrit. Komisioni gjykon se, vendosja e kritereve të veçanta
për kualifikim ka si synim kryesor që t’i shërbejë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes
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dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur
duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet
ekonomike, financiare dhe organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike,
reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka
në funksion të realizimit me sukses të kontratës

Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues qëndron
III.5. Lidhur me pretendimin e palës ankimuese mbi modifikimin e dokumentave të tenderit me
argumentin se “[...]Ky koeficent i përcaktuar nga ju është i pa mjaftueshëm për realizimin e
shërbimit të kërkuar.[….]”Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.5.1. Në Dokumentet e Tenderit, shtojca 9, “Specifikimet Teknike” të procedurës së
prokurimit objekt ankimi është parashikuar se:
“ [...]Shërbimet do të kryhen për 24 orë me roje ne: Institucionin e Prefektit te Qarkut Korce
me Adrese “Bulevard Republika”.
Godina e Institucionit të Prefektit te Qarkut Korce dhe ambjentet perreth do te ruhen nga
roje private, duke realizuar objektivat dhe detyrat e meposhtme:
•
Rojet duhet te jene te pajisur me arme brezi dhe mjete te tjera mbrojtese,me uniforme te
veçante dhe dokumenta qe vertetojne identitetin e tyre.
•
Gjate turneve te dyta dhe te treta rojet do te qendrojne ne vend-roje dhe do te kryejne
peridikisht kontrolle ne te gjitha hapesirat rrethuese të objektit.
•
Te ruajne me perkushtim objektin qe u eshte besuar, te ruajne rendin dhe qetësine, si
dhe te sigurojne jeten e personelit te institucionit.
•
Per cdo shkelje te rregullave nga persona te ndryshem rojet duhet te njoftojne
menjehere administratorin e firmes kontraktuse dhe ky i fundit duhet te njoftoje Institucionin
e Prefektit.
•
Sherbimi do te kryhet per 24 ore ne dite me tre turne secili 8 ore. Gjithsej sipermarresi
te siguroje sherbimin me 4.2-punonjes per te bere te mundur mbulimin e sherbimit per ditet e
pushimit javor, vjetor dhe ditet e festave zyrtare.
Roja ka per detyre:
Te mos lejoje futjen e personave ne objekt pa flete-hyrje.
Rojet gjate sherbimit duhet te zbatojne me korektesi te gjitha rregullat dhe etiken e
komunikimit.
Gjate sherbimit roja duhet te respektoje rregullat e sigurimit teknik ne perdorimin e
armeve.
Te mos lejoje hyrjen dhe daljen e materiale pa dokumentin perkates.
Para marrjes se sherbimit, kontrollon objektin ne prezence te rojes dorezuese dhe per
çrregullimet e konstatuara njofton pergjegjesin e rojeve, duke bere shenimet perkatese ne
librin e sherbimit.
Te kujdeset per ndriçimin e jashtem te objektit duke vene ne dijeni pergjegjesin e tij.
Ne rast zjarri merr masa per shuarjen e tij dhe menjehere njofton sherbimin zjarrfikes.
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Te kerkoje nga shtetasit dhe punonjesit te zbatojne rregullat e brendshme te Objektit.
[...]”
III.5.2. Në Dokumentet e Tenderit, shtojca 1, “Formulari i Ofertës” të procedurës së
prokurimit objekt ankimi është parashikuar se:
Shtojca 1
[ Shtojcë për t’u plotësuar nga operatori ekonomik]
FORMULARI I OFERTËS
Emri i Ofertuesit_____________________
Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]
***
Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]
Përshkrim i shkurtër i kontratës: [ objekti]
Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/ Nr.Referencës në
faqen e APP-se
***
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:
1.
2.

Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; pa TVSH;
Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; me TVSH

1

2

Nr

Përshkrimi i Shërbimeve

1

Ruajtja dhe siguria fizike e
objektit(paga)
2
Shtesa page dit te shtuna,djela
3
Sigurime shoqërore
4
Shpenzime të tjera
(armatim,uniform,nderlidhje)
Çmimi Neto )
TVSH (%)
Çmimi Total

3
Sasia
1 vëndroje
me 4.2-roje
4,2-roje
4,2-roje
4,2-roje

4
Çmimi
Njësi

5
Çmimi
Total

6
Afati
01.03.201731.12.2017

Nënshkrimi i ofertuesit ______________
Vula

______________
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Shënim: Çmimet duhet të shprehen në Monedhën ____( e kërkuar ne dokumentat e tenderit )

III.5.3. Numri i rojeve që nevojiten për kryerjen e shërbimit të kërkuar nga autoriteti
kontraktor, në një vendroje, është tregues i nevojshëm për operatorët ekonomikë për
përgatitjen e ofertave ekonomike, por i nevojitet edhe Komisionit të Vlerësimit të Ofertave
për krahasimin e ofertave, nisur nga kosto për një roje. Komisioni i Prokurimit Publik,
bazuar në sa më sipër, gjykon se numri i rojeve, i përcaktuar nga ana e autoritetit kontraktor
për të mbuluar këtë shërbim, për periudhën e kërkuar në Dokumentat e Tenderit, Shtojca 9,
tregon që shërbimi, për vendrojet do kryhet me punonjës shërbimi çdo ditë për 24 orë,
përfshirë: ditët e Shtuna, të Diela dhe në ditët e Festave Zyrtare. Lidhur me numrin e rojeve
për vendrojet Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, koeficenti për një vendroje,
përllogaritet duke i’u referuar “Kodit të Punës” e më konkretisht:
A. Neni 82 i “Kodit të Punës”, parashikon: “Koha javore e punës”

Me kohëzgjatje javore të punës kuptohet koha e punës e kryer nga e hëna në mëngjes ora 0
deri të dielën e ardhshme ora 2400. Në nenin 83 të “Kodit të Punës”, është parashikuar:
« Kohëzgjatja normale e javës së punës është jo më shumë se 40 orë. Ajo përcaktohet me
vendim të Këshillit të Ministrave, në kontratën kolektive ose në kontratën individuale të
punës”.
B. Neni 85 i “Kodit të Punës”, parashikon: “Pushimi javor”

1) Pushimi javor është jo më pak se 36 orë, prej të cilave 24 orë pa ndërprerje.
2) Pushimi javor përfshin ditën e diel.
3) Pushimi javor nuk është i pagueshëm.
4) Përjashtimet rregullohen me vendim të Këshillit të Ministrave.
C. Neni 86 i “Kodit të Punës”, parashikon: “Ditët e festave zyrtare”

1) Si rregull ndalohet puna në ditët e festave zyrtare.
2) Punëmarrësi gëzon të drejtën e pagës në ditët e festave zyrtare.
Kur dita e festës zyrtare bie në ditët e pushimit javor, pushimi shtyhet ditën e hënë.
3) Përjashtimet për të punuar në ditët e festave zyrtare përcaktohen me vendim të Këshillit të
Ministrave ose në kontratën kolektive.
Në nenin 87, po këtu, “puna e kryer ditën e pushimit javor ose në ditët e festave zyrtare
kompesohet me një shtesë page jo më pak se 25% ose me një pushim të barabartë me
kohëzgjatjen e punës së kryer plus një pushim shtesë jo më pak se 25 për qind të kohëzgjatjes
së kësaj pune, që merret një jave para ose pas kryerjes së saj.”;
D. Neni 92 i “Kodit të Punës”, parashikon: “Pushimet vjetore/Kohëzgjatja”

1) Kohëzgjatja e pushimeve vjetore të paguara përcaktohen me kontratën kolektive ose me
kontratën individuale të punës.
2) Kohëzgjatja e pushimeve vjetore është jo më pak se 4 javë kalendarike gjatë vitit të punës
në vazhdim.
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3) Kur punëmarrësi nuk ka kryer një vit pune të plotë, kohëzgjatja e pushimeve vjetore të
paguara përcaktohet në raport me kohëzgjatjen e marrëdhënieve të punës. Periudhat e
paaftësisë së përkohshme në
punë, konsiderohen si kohë pune.
III.5.4. Referuar rastit konkret, KPP konstaton se autoriteti kontraktor ka përcaktuar për një
vendorje koeficentin e zëvendësimit prej 4. 2 roje për kryerjen e shërbimit me tre tunre 24 h
dhe gjatë gjithë periudhës së kërkuar, gjithashtu, KPP konstaton se autoriteti kontraktor në
Formularin e Ofertës ka parashikuar një herazi si zë të veçantë të shpenzimeve edhe Shtesa
page
dit
te
shtuna,djela,
Sigurime
shoqërore
,
Shpenzime
të
tjera
(armatim,uniform,nderlidhje) për 4.2 roje, duke parashikuar edhe shpenzimet për shtesat mbi
pagë për ditët e pushimit zyrtar dhe detyrimet që rrjedhin ( sigurime shoqërore dhe
shëndetësore) për këtë periudhë.
Sa më sipër pretendimi i palës ankimuese nuk qëndron.
III.6. Lidhur me pretendimin e palës ankimuese se “fondi limit i procedurës së prokurimit
objekt ankimi është i pa mjaftueshëm”, KPP vëren se
III.6.1. Në Dokumentet e Tenderit, shtojca 9, “Specifikimet Teknike” të procedurës së
prokurimit objekt ankimi është parashikuar se:
“ [...]Shërbimet do të kryhen për 24 orë me roje ne: Institucionin e Prefektit te Qarkut Korce
me Adrese “Bulevard Republika”.
Godina e Institucionit të Prefektit te Qarkut Korce dhe ambjentet perreth do te ruhen nga
roje private, duke realizuar objektivat dhe detyrat e meposhtme:
•
Rojet duhet te jene te pajisur me arme brezi dhe mjete te tjera mbrojtese,me uniforme te
veçante dhe dokumenta qe vertetojne identitetin e tyre.
•
Gjate turneve te dyta dhe te treta rojet do te qendrojne ne vend-roje dhe do te kryejne
peridikisht kontrolle ne te gjitha hapesirat rrethuese të objektit.
•
Te ruajne me perkushtim objektin qe u eshte besuar, te ruajne rendin dhe qetësine, si
dhe te sigurojne jeten e personelit te institucionit.
•
Per cdo shkelje te rregullave nga persona te ndryshem rojet duhet te njoftojne
menjehere administratorin e firmes kontraktuse dhe ky i fundit duhet te njoftoje Institucionin
e Prefektit.
•
Sherbimi do te kryhet per 24 ore ne dite me tre turne secili 8 ore. Gjithsej sipermarresi
te siguroje sherbimin me 4.2-punonjes per te bere te mundur mbulimin e sherbimit per ditet e
pushimit javor, vjetor dhe ditet e festave zyrtare.
[...]”
III.6.2. Në Dokumentet e Tenderit, shtojca 1, “Formulari i Ofertës” të procedurës së
prokurimit objekt ankimi është parashikuar se:
Shtojca 1
[ Shtojcë për t’u plotësuar nga operatori ekonomik]
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FORMULARI I OFERTËS
Emri i Ofertuesit_____________________
Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]
***
Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]
Përshkrim i shkurtër i kontratës: [ objekti]
Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/ Nr.Referencës në
faqen e APP-se
***
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:
3.
4.

Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; pa TVSH;
Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; me TVSH

1

2

Nr

Përshkrimi i Shërbimeve

1

Ruajtja dhe siguria fizike e
objektit(paga)
2
Shtesa page dit te shtuna,djela
3
Sigurime shoqërore
4
Shpenzime të tjera
(armatim,uniform,nderlidhje)
Çmimi Neto )
TVSH (%)
Çmimi Total

3
Sasia
1 vëndroje
me 4.2-roje
4,2-roje
4,2-roje
4,2-roje

4
Çmimi
Njësi

5
Çmimi
Total

6
Afati
01.03.201731.12.2017

Nënshkrimi i ofertuesit ______________
Vula

______________

Shënim: Çmimet duhet të shprehen në Monedhën ____( e kërkuar ne dokumentat e tenderit )
III.6.3. Në njoftimin e kontratës së procedurës së prokurimit objekt ankimi autoriteti
kontraktor ka parashikuar se Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:
Kohëzgjatja në muaj 10 (dhjetë) ose ditë
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III.6.4. Në Ligjin nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, neni 18, gërma “g”
është përcaktuar: “Paga e punonjësit të rolit bazë të shërbimit të jetë minimalisht 50 përqind
më e madhe se paga minimale e përcaktuar me vendim të Këshillit të Ministrave.”
III.6.5. Në VKM nr. 573, datë 03.7.2012 “Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë
vendi”, përcaktohet shprehimisht: “Paga bazë minimale, mujore, për punonjësit, në shkallë
vendi, që është e detyrueshme të zbatohet nga çdo person, juridik a fizik, vendas ose i huaj, të
jetë 22.000 (njëzetë e dy mijë) lekë. Paga bazë minimale, mujore, jepet për 174 orë pune në
muaj, të kryera gjatë kohës normale të punës. Paga bazë minimale orare të jetë 127 (njëqind e
njëzet e shtatë) lekë”.
III.6.6. Në nenin 81 të “Kodit të Punës”, është parashikuar: “Çdo orë pune e kryer nga ora
19.00 deri në 22.00 jep të drejtën e një shtesë mbi pagë jo më pak se 20% dhe çdo orë pune e
kryer midis intervalit 22.00 dhe 6.00 jep të drejtën e një shtese mbi pagë jo më pak se 50%”,
ndërsa referuar nenin 87, po këtu, “puna e kryer ditën e pushimit javor ose në ditët e festave
zyrtare kompesohet me një shtesë page jo më pak se 25% ose me një pushim të barabartë me
kohëzgjatjen e punës së kryer plus një pushim shtesë jo më pak se 25 për qind të kohëzgjatjes
së kësaj pune, që merret një jave para ose pas kryerjes së saj. ”
III.6.7. Kontributi i detyrueshëm për sigurimet shoqërore e shëndetësore i të punësuarit, duke
filluar nga pjesa e punëdhënësit, ёshtё 16,7%, referuar VKM-së nr.77, dt. 28.01.2015 “Pёr
kontributet e detyrueshme dhe pёrfitimet nga sistemi i sigurimeve shoqёrore dhe sigurimi i
kujdesit shёndetёsor”.
III.6.8 Referuar “Termave të Referencës” të kryerjes së shërbimit, pasqyruar në Shtojcën mbi
“Specifikimet Teknike” të procedurës së prokurimit objekt ankimi kohëzgjatjes së kryerjes së
shërbimit të kërkuar nga autoriteti kontraktor prej 10 muajsh, numrit të rojeve në vendroje
bazës ligjore të sipërcituar si edhe nga përllogaritjet e kryera Komisioni i Prokurimit Publik
gjykon se fondi limit prej 1,650,000 i përcaktuar nga autoriteti kontraktor është i pa
mjaftueshëm për kryerjen e shërbimit.
III.6.9.. Bazuar ne nenin 64 pika 3 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”,
i ndryshuar, parashikohet se “3. Përpara lidhjes së kontratës, Komisioni i Prokurimit Publik,
kur gjykon se një vendim apo veprim i autoritetit kontraktor ka shkelur ndonjë nga dispozitat
e këtij ligji,ka të drejtë:a) të nxjerrë një interpretim për rregullat ose parimet ligjore, që
duhet të zbatohen për objektin e ankesës;b) të anulojë, plotësisht ose pjesërisht, një veprim
ose vendim të autoritetit kontraktor, të nxjerrë në kundërshtim me ligjin. Kjo përfshin edhe të
drejtën për të hequr të gjitha ato specifikime teknike ose llojet e tjera të specifikimeve që bien
ndesh me këtë ligj;c) të udhëzojë autoritetin kontraktor të korrigjojë shkeljet dhe më pas të
vazhdojë me procedurën e prokurimit të kontratës;ç) të urdhërojë anulimin e procedurave
për shpalljen e kontratës fituese.” Në nenin 24, pika 1 “Anulimi i një procedure prokurimi”
gërma “dh” të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar,
parashikohet shprehimisht: “Autoriteti kontraktor anulon procedurën e prokurimit vetëm: dh)
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Kur Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin, sipas parashikimit të shkronjave “b”
dhe “ç” të pikës 3 të nenit 64 të këtij ligji.”
III.6.10. Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se për shkak se fondi limit është i
pa mjaftueshëm për kryerjen e shërbimit, procedura e mësipërme e prokurimit duhet anuluar,
në zbatim të nenit 64, pika 2 gërma “ç” dhe nenit 24 gërma “dh” të ligjit nr.9643
dt.20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, i cili parshikon se “Autoriteti kontraktor
anulon procedurën e prokurimit vetëm: dh) kur Komisioni i Prokurimit Publik vendos
anulimin, sipas parashikimit të shkronjave “b” dhe “ç” të pikës 3 të nenit 64 të këtij ligji.
Në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik”, të ndryshuar, nenit 28 të VKM-së nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e
rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, të
ndryshuar, Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri:

1.

2.

3.
4.
5.
6.

Vendos
Të pranojë pjesërisht ankesën e operatorit ekonomik “Toni Security” sh.p.k. për
procedurën e prokurimit ““Kërkesë për Propozime” me objekt “Ruajtja dhe Siguria
Fizike e Institucionit të Prefektit të Qarkut Korçë.” me nr. REF-65879-01-26-2017
me fond limit 1,650,000 lekë pa TVSH, parashikuar për t’u zhvilluar në datë
14.02.2017 nga autoriteti kontraktor Institucioni i Prefektit Qarku Korçë.
Të anulojë procedurën e mësipërme të prokurimit dhe me rishpalljen e saj, autoriteti
kontraktor të kryejë modifikimet përkatëse në përputhje me arsyetimet dhe
konstatimet e mësipërme të Komisionit të Prokurimit Publik.
Autoriteti kontraktor brenda 10 ditëve të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit
Publik për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
Ngarkohet zyra e financës të kryejë veprimet për kthimin e tarifës financiare të paguar
nga operatori ekonomikë “Toni Security” sh.p.k.
Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së
Parë, Tiranë.
Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 209 Protokolli; Datë 10.02.2017
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